KAB İR
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az olan mürninler içinse geçici olakabul edilir.
Kabir azabmm insanın bedenine mi ruhuna mı uygulanacağı hususu tartışma
konusu olmuştur. Kerramiyye ve Salihiyye mensupları ka birde ölürrün hayat olmaksızın azap veya nimet göreceğini iddia etmiş, azap veya nimetin idraki için
cağı

hayatın şart olmadığını söylemişlerdir.

Alimierin çoğunluğu ise hayat olmadan
azap veya nimetin idr ak edilerneyeceği
fikrini benimsemekle birlikte bu hayatın
niteliği hakkında farklı görüşler ileri sürmüştür. Selefiyye alimleri kabir hayatını
nitelemenin mümkün olmadığını söylerken bunlardan bazıları ka bir hayatının sadece bedenle. bazıları da sadece ruhla yaşanacağını belirtmiştir. İbn Hazm ve İbn
Kayyim el-Cevziyye, kabir aleminde azap
veya nimeti idrak edecek olanın yalnız
ruh olduğunu savunur (el-UşO.l ue'l-furO.',
s. I 44- I 4 7; er-RO./:ı, s. 279-290). Ehl-i sünnet çoğunluğuna göre kabirdeki sual,
azap ve nimet hem ruha hem bedene
yöneliktir. zira bazı hadislerde sual esnasında ruhun bedene iade edileceği bildirilmiştir (Ebu Davud. "Sünnet", 23). Eş
' ari ve Matüridi alimlerinin çoğunluğu,
ölürrün cesedinde azabın acısını veya nimetin lezzetini hissedecek kadar bir hayatın yaratılacağını söyleyerek ruhun cesede aynen iade edileceğini ifade etmekten çekinmiş , kabirdeki ölürrün hayatına
dair kesin bir şey bilinemeyeceğini kaydetmiştir. Ölü üzerinde azap veya nimetin belirtilerini göremeyişin sebebi, duyulara ka bir alemini idr ak etme yetisinin
verilmemiş olmasıdır. Her ne kadar Eş' ari,
Mu'tezile'nin kabir azabını inkar ettiğini
söylüyorsa da (el-İbane, s. ı 8 ı) K adi Abdülcebbar, daha sonra Cebriyye'ye intisap eden Dırar b. Amr dışında kabir azabını inkar eden bir Mu'tezili alimin bulunmadığını belirtir.
3. Kabir Nimeti. Kabirde nimetin varlı
da ayet ve hadisler le sabittir. Kur'an-ı
Kerim'de Allah yolunda öldürülenlerin ölü
kabul edilemeyeceği, insanlar bunu anlamasa da onların gerçekte diri olduğu
(el-Bakara 2/1 54) ve Allah katında nimetIere mazhar kılındığı (Al-i İmran 3/169)
haber verilmektedir. Sünni alimiere göre
bu ayetler gerçek anlamda olup başka bir
şekilde te'vil edilemez. Bakara suresindeki ayette yer alan, "Siz bunu anlayamazsınız" ifadesi, sözü edilen hayatın mahşerde değil berzah aleminde vuku bulduğunu gösterir: çünkü herkes aynı alemde bulunduğundan mahşerdeki hayat bütün insanlar tarafından idrak edilir. Ayetğı
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nimetiere mazhar kılı
bildirilmesi, kabirde azap görmeyen diğer müminlerin de nimete kavuşacağına işaret sayılır, zira azaptan
kurtuluş da aslında bir nimettir. Kur'an'da, Allah yolunda hicret edip de savaşta
öldürülen yahut eceliyle ölenlerin Allah
tarafından güzel bir rızık ve ni mete eriş
tireceklerini ve memnun olacakları bir
yere yani cennete konulacaklarını beyan
eden ayetlerde (el-Hac 22/58-59) şehid
mertebesine çıkmayan müminlerin de
ka birde iyi bir hayat yaşayacağına işaret
vardır. Ayrıca kabir suali ve azabıyla ilgili
hadislerin hemen hepsinde sorulara cevap veren müminlerin kabirierinin geniş
letilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirileceği ve mümine sabah akşam cennetteki yerinin
lerde

şehidlerin

KABISA b. UKBE

nacağının

gösterileceği bildirilmiştir

(Müsned, lll,
3-4; Müslim, "Cennet", 65-66; Tirmizi, "Ce-

na'iz", 71 ).
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136 (753) yılı civarında doğdu. Beni
Amir b. Sa'saa kabilesinin dört ana kolundan biri olan Süvae'ye mensuptur. Amiroğulları'ndan bazı gruplar Mercirahit Savaşı (65/684) sırasında çeşitli bölgelere
göç ettiğine göre (DİA, III, 67) Kabisa'nın
ailesi de muhtemelen bu tarihlerde KGfe'ye yerleşmiştir. Küçük yaşta hadis öğ
renmeye başlayan Kabisa hadis tahsili
için seyahatler yaptı. İsa b. Tah man, Malik b. Miğvei, Asım b. Muhammed elÖmeri, Şu'be b. Haccac ve Süfyan esSevri gibi hocalardan faydalandı. Oğlu
Ukbe ile Ahmed b. Hanbel, EbG Bekir b.
EbG Şeybe, Osman b. Ebu Şeybe. Muhammed b. İsmail el-Buhari ve Ebu Zür'a
er-Razi onun taiebelerinden bazılarıdır.
Kabisa Muharrem 215'te (Mart 830) Kufe'de vefat etti. Saferayında öldüğü de
kaydedilmiş, ancak ölüm yılının 21 3 (828)
olarak gösterilmesi doğru bulunmamış
tır.

Buhari, Kabisa'nın Süfyan es-Sevri'den
rivayet ettiği kırkyedi (elli) hadise el-Cami'u'ş-şaJ:ıfJ:ı'inde yer vermiş olup İbn
Hacer bu sayıyı kırk dört olarak göstermiştir (Teh?ibü't-Teh?ib, VIII, 349). Diğer
Kütüb-i Sitte imamlarının da rivayetlerine itibar ettiği Kabisa. Süfyan es-Sevri'den küçükken hadis dinlediği, bu sebeple çok hata ettiği ileri sürülerek eleştiril
miş, Yahya b. Main kuvvetli bir ravi olmadığını söylemiştir. Buna karşılık aynı dönemin hadis alimlerinden İbn Nümeyr,
Kabisa'ya güvendiğinden kimden rivayet
ederse etsin rivayetlerini kabul edeceğini
belirtmiştir. Süfyi'ın es-Sevıl'den çok hadis
rivayet eden iki talebesi Kabisa ile Ebu
Huzeyfe en-Nehdi'yi karşılaştıran Ahmed
b. Hanbel, Kabisa'nın daha güvenilir sayıl
dığı görüşünde olup onların bütün rivayetlerini yazdığım ( el-'İlel, I, 386) ve Kabisa'nın -çok yanılsa bile- sika olduğunu (İbn
Hacer, Hedyü's-sari, s. 436) ifade etmiştir.
İlk zamanlar hadis ezberlemeye önem
vermemekle birlikte daha sonra rivayetlerini ezberlediği belirtilen Kabisa'nın hadislerini Nesai de sakıncasız bulmuştur.
Ebu Zür'a er-Razi, onun Süfyan es-Sevri'den rivayet ettiği hadisleri tek bir Iafzını değiştirmeden nakledebilen üç kişi
den biri olduğunu kaydeder (İbn Ebu Ha-

KABlST
tim, VII, ı 26). Zehebl de Kablsa'nın redde-

dilecek bir rivayetinin bulunmadığını söylemiştir (A'lamü 'n-nübela', X, ı 35) .
KOfeli zahidler den olan ve yöneticilerden uzak kalmayı tercih eden Kablsa'nın
günümüze ulaşmayan e t-Tetsir adlı eserinden Taberi'nin Cami'u 'I- beyan'ında
faydalandığı anlaşılmaktadır.
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EbO. Said (EbO. İshak) Kabisa
b . Züeyb b . Halhale el-Huzai el-K a' bi
(ö. 8 6/ 705 [?])
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8 (629) yılında Medine'de doğdu. Mekke ve civarındayaşayan Huzaa kabilesinin
Ka'b b. Amr kolundandır. Babası. Mekke
fethinde bulunan ve Hz. Peygamber'in
kurbaniıkiarına bakmakla görevlendirilen
bir sahabi idi. Kablsa doğunca ResOl-i Ekrem 'in huzuruna getirildi , Hz. Peygamber de onun zeki ve şerefli bir kişi olacağını müjdeledi. ResOlullah'ın vefatında
yaşı küçük olduğu için sahabi sayılmamış
tır. Hulefa-yi Raşidln döneminde Medine'de bulundu ve Ebü'd-Derda. Zeyd b.
Sabit, EbO Hüreyre gibi sahabilerden ilim
öğrendi. Bir ara çocuklar için bir okul açtı
ve burada öğretmenlik yaptı; Em evi Halifesi Abdülmelik b. Mervan da muhtemelen ilk eğitimini bu okulda aldı. Abdülmelik b. Mervan Medine divanı baş
kanlığına tayin edilince ( 40/ 6 6 0) Kablsa
ve arkadaşları Abdülmelik'in de iştirakiyle
Medine mescidinde ilmi toplantılar yaparak başta hadis ve fıkıhla ilgili meseleler olmak üzere birçok konuyu tartıştılar.
Abdülmelik'in halife olmasına kadar (65 /
68 5) devam eden bu meclislerde ilmi kişiliği ön plana çıkan Kablsa . Medine'nin
önemli fakihleri ve çok fetva veren alimleri arasında yer aldı ; Zeyd b. Sabit'in hükümlerini en iyi bilen kişi olarak tanınd ı.

Harre Vak'ası ' nda (63/68 3) bir gözünü kaybetti.
Abdülmelik b. Mervan'ın Dımaşk'a yerleşmesinden sonra onun daveti üzerine
Dımaşk'a gitti. ilmi çalışmaları yanında siyasi faaliyetlere de katıldı. Abdülmelik'in
yanına izinsiz girip çıkabilen birkaç kişi
den biri oldu. Hilafet mührü ve bir ara
beytülmalin sorumluluğu kendisine verildi. Kablsa gizli yazışmaları yapar, halifeye gelen mektupları açıp gözden geçirir, gerekli gördüklerini ona sunardı; giden mektuplar da onun kontrolünden
sonra mühürlenirdi. Halife dini konularda ve çeşitli meselelerio çözümünde de
onun görüşüne başvururdu . Hz. Peygamber'in minberini Medine'den Dımaşk' a
nakletmeyi, kardeşi Abdülaziz'i devre dışı
bırakıp kendi oğullarını veliaht tayin etmeyi düşündüğü halde onun karşı çıkma
sı üzerine bunlardan vazgeçti. Kablsa. halife üzerindeki nüfuzunu kullanarak valilerin zulmüne uğrayan Said b. Müseyyeb
gibi birçok muhaddis ve fakihi baskılardan
kurtarmış . İbn Şihab ez-Zührl gibi alimleri halife ile tanıştırarak bunların yönetim
üzerindeki etkinliğini arttırmaya çalışmış
tır. İshak ve Said adlarında iki oğlu olan
Kablsa 86 (705) yılında Dımaşk' ta vefat
etti ve orada defnedildi. Onun 87, 88 veya 89'da (708) öldüğü de zikredilmiştir.
Hadis otoriteleri tarafından sika kabul
edilen ve rivayetleri Kütüb-i Si tt e 'de yer
alan Kablsa tefsire dair görüşleri ve fetvalarıyla da tanınmıştır. Rivayetlerinin bir
kısmını mürsel olarak Hz. Peygamber ile
EbO Bekir' den. büyük bir kısmını da baş
ta Hz. Ömer olmak üzere Ebü'd-Derda ,
Bilal-i Habeşl, Zeyd b. Sabit. EbO Hüreyre,
Ubade b. Samit. Hz. Aişe ve Ümmü Seleme gibi sahabilerden nakletmiştir. Kendisinden oğlu İshak. İbn Şihab ez-Zührl.
MekhOI b. EbO Müslim. Reca b. Hayve ve
EbO Kılabe el-Cerml gibi alimler rivayette bulunmuştu r.
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MEHM ET

KABISI
( ~ f)
Ebü's-Sakr Abdülaziz b . Osman
b . Ali el-Haşim! el-Kabisi
(ö. 380/990 'dan sonra)

Matematik alimi, astronom
ve ast rolog.
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Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna
mensuptur; Musul'un doğusundaki Kablsıye beldesinde doğup büyüdüğü için bu
nisbeyi taşır. Ortaçağ Avrupası'nda Alcabitius veya Alchabitius adıyla tanınır. Doğum ve ölüm tarihleriyle haya tına dair
bilgi bulunmadığından biyografisini yazarken ancak kaynaklarda ve kendi eserlerinde rastlanan bazı ipuçlarından faydalanılabilmektedir. Kabisi'den ilk söz eden
İbnü'n-Nedlm onu, "Öklld'in Uşulü 'l-hen
dese'sini Arapça'ya çeviren matematikçi ,
tabip Said b. Ya'küb ed-Dımaşki'nin öğ
rencisi ve zamanımızda Batlamyus'un elM ecisti'sini okutan alim" diye tanıtır (elFihrist, s. 265) . Bazı Batılı araştırmacılar,
yine İbnü'n-Nedlm ' in Kabisi'yi Musul'da
kütüphanesinin zenginliğiyle ünlü matematikçi - astronom Ali b . Ahmed el-imranl'ye (ö. 344/9 55) yakın gösteren ifadesinden ve imranl'nin Kitabü'l-İ]]tiyarat (De
electionibus horarum) adlı eserinde Ka-

Kabisi' nin e/-Medl]a l i/il ş ın il'a ti a /:ıkilm i'n-nü cilm a dlı
eserinin Latince tercümesine Joannes de Saxonia tarafın
dan ya pılan serhin il k s a yfa s ı (Lyons 1521-1523)
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